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visszakeresésére. Az egyes könyvtárak gépi ka-
talógusai és adattárai a hálózati összeköttetés
révén elvileg bárhol elérhetõk, egymással össze-
kapcsolhatók, és megyei, városi vagy országos
közös katalógusok, adatbázisok építhetõk. A te-
lematikai forradalom, az internet léte kiváló esélyt
kínál arra, hogy a helyismereti-helytörténeti in-
formációk – elsõsorban a könyvtárak közvetíté-
sével – kitörjenek az évszázados elszigeteltség
(vagy amivel oly sokáig és méltatlanul vádolták:
a provincializmus) állapotából, és a nemzeti, sõt
az egyetemes információáramlás szerves részé-
vé váljanak.

A kutatás könyvtári mûhelyei

A könyvtári gyûjteményekben tárolt lokális
források és a helytörténeti irodalom eljuttatása a
kutatókhoz, érdeklõdõkhöz többnyire nem köz-
vetlenül, hanem a könyvtárosok közbeiktatásá-
val történik. A helytörténeti tájékoztatás szerves
része a könyvtárak tájékoztató szolgálatának.
Módszerei, formái nem mutatnak sajátos voná-
sokat; tartalma, színvonala azonban igen. A hely-
történeti kutatással kapcsolatos igények zöme
magas szintû, a tudományos alkotómunka folya-
matában születik. Magától értetõdik, hogy ezek-
nek az igényeknek a kielégítése csak akkor le-
hetséges, ha a helytörténeti tájékoztatás színvo-
nala is a kellõ, magas színvonalon áll, ha a szak-
tájékoztatók a kutatók hozzáértõ partnerei.

Fontos lépés a partneri viszony kialakításá-
hoz vezetõ úton, ha a helyismereti munkával fog-
lalkozó könyvtárosok maguk is végeznek kutató
tevékenységet: tudományos értékû bibliográfiá-
kat, kronológiákat, adattárakat, szemelvénygyûj-
teményeket állítanak össze, forráspublikációkat
szerkesztenek, rendeznek sajtó alá, helytörténeti
dolgozatokat, cikkeket írnak, elektronikus kiad-
ványokat készítenek stb. A tudományos kutatás
kedvezõen hat vissza a gyarapító és feltáró mun-
kára is, egyik hatékony formája a könyvtárosok
továbbképzésének, és a helytörténeti publikáci-
ók jelentékeny mértékben hozzájárulnak a könyv-
tárak és a könyvtárosok társadalmi presztízsé-
nek emeléséhez. A nemzetközi és a hazai ta-
pasztalatok arról tanúskodnak, hogy a szakkönyv-
tárak munkatársai leginkább a szóban forgó szak-
terület témái, a könyvtárostanárok az iskola- és
neveléstörténet felé vonzódnak, az általános gyûj-
tõkörû tudományos és közkönyvtárakban dolgozó

kollégák meg fõként a könyv-, a nyomda-, a saj-
tó-, a tágabban értelmezett mûvelõdéstörténet,
olykor az eszmetörténet iránt érdeklõdnek. Szin-
te kötelezõ, de mindenképpen nemes, szép és
hálás feladat az adott könyvtár, illetve az adott
település, megye könyvtári kultúrája (a különfé-
le könyvtártípusok, az olvasókörök, a helyi szak-
sajtó, a könyvtárosképzés helyi intézményei stb.)
történetének feltárásában való intenzív részvétel.
Így teljesedik ki az a szolgálat, amelyet egy-egy
könyvtár a lokális információk és dokumentumok
összegyûjtésével, rendszerezésével, közvetítésével
és közreadásával vállal.

Bényei Miklós

Most:
kell-e az ETO?

Amikor 1999 õszére végképp kiürült az ETO-
korszerûsítést finanszírozó NKA-pályázatból
származó „házipénztár”, az ETO ügyét „gond-
nokoló”, a KMK-hoz (új szakmabeliek kedvé-
ért: Könyvtártudományi és Módszertani Központ)
tartozó könyvtártudományi és módszertani osz-
tály vezetõje és témafelelõs munkatársa afféle
kiáltvánnyal fordult a Katalist levelezõlistán a
„szakmai közvéleményhez”. Kell-e az ETO gépi

adatbázisa? – kérdezték. (A vélemények összeg-
zését l. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2000.
márciusi számának Mûhelykérdések rovatában:
Kell-e még az ETO? címmel)

Akkoriban a könyvtárosjelöltek még azt
mondhatták, ha a tezaurusz volt államvizsga-
tételük, hogy Magyarországnak nincs nemzeti te-
zaurusza. (Így beszélniük sem kellett róla...)

Ma van, noha szinte naponta változik, fejlõ-
dik, mint a nyelvünk, fogalmi-logikai, értelme-
zési rendszerünk. És része, applikált eleme az
ETO.

Ezért is van kitüntetett szerepe annak, hogy
16 év után, hosszas elõkészítõ csapatmunka ered-
ményeként megjelent az ETO merõben új felfo-
gású teljes kiadása, nagyjából 62 ezer segéd- és
fõtáblázati jelzettel.

Két fontos tartalmi feltáró mûszer a könyvtá-
rosok kezében: ETO és tezaurusz. Egy hierar-
chikus és egy relációs rendszer.

Mindkettõhöz ezer szállal kötõdik Ungváry

Rudolf, a Köztezaurusz megalkotója, aki lelke-
sen érvelt 1999-ben az ETO mellett.
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Tõle idézünk:
...
„3. Az ETO a szerkezete alapján mono-

hierarchikus, a használata alapján prekoordinált,

az információkeresõ nyelv típusa alapján mes-

terséges nyelven alapuló, a gyûjtõköre alapján

egyetemes, a szerepe alapján pedig generalizáló

(szintetikus) osztályozási rendszer.

Vele szemben vannak a többnyire polihi-
erarchikus, posztkoordinált, természetes nyelven
alapuló, túlnyomórészt speciális, individualizáló
(analitikus) tárgyszavas és deszkriptoros infor-
mációkeresõ nyelvek.

A kétfajta rendezõ rendszer nem helyettesíti
egymást, hanem kiegészíti. A korszerû könyvtá-
rakban általában együtt használnak osztályozási
rendszert és információkeresõ nyelvet, az elõbbi
esetében jelentõs részben az ETO-t. Mindezen
az eltelt évtizedek számítástechnikai fejlõdése
érdemben semmit sem változtatott, sõt – nem-
zetközi téren – újabban tapasztalható a Tizedes
Osztályozás és az ETO térnyerése. Ez annak
köszönhetõ, hogy számos integrált könyvtári
adatbázisrendszerben kialakították a mesterséges
nyelven alapuló hierarchikus osztályozási rend-
szert kezelni tudó modulokat. A világ összes
jelentõs nemzeti és nemzetközi adatcsere-formá-
tumában kialakították az ETO, ill. a TO kezelé-
sére alkalmas adatmezõket. Mindez az eltelt tíz
év fejleménye.

4. A magyar ETO tönkre fog menni.

Magyarországon a legjobb úton vagyunk ah-
hoz, hogy az a közel százéves, a hozzáértõ el-
mékben, az oktatásban és a könyvtárak kataló-
gusaiban felhalmozódott szellemi érték, mely a
„nemzet csinosításának” egyik jellegzetes, spe-
ciális szakmai eleme, és amely az ETO alkalma-
zásának kultúráján alapszik, jóvátehetetlenül
megsemmisüljön.

Ennek a szégyenteljes folyamatnak nincsenek
anyagi okai. A nemzetközi konzorciummal való
kapcsolattartás és a rendszeres karbantartás és
szerkesztés költségei eltörpülnek az osztályozási
rendszer hazai jelentõségéhez képest.

Az ETO magyarországi lassú megsemmisü-
lésének oka a félretájékozottság.

A könyvtáros és dokumentátor szakma jelen-
tõs része a számítástechnikai kihívással birkóz-
va, anyagilag és szakmai értelemben lelkileg
nagyrészt magára hagyva súlyos szakmai önér-
tékelési válságban van, és nem lép fel kellõ

határozottsággal a hazai könyvtárosság szellemi
eredményeinek védelmében. Egy kisebb része
éppen a legújabb számítástechnikai eredmények
adaptálásával van elfoglalva; ebben megélt in-
dokolt sikerélményei következtében érthetõen
nem érzékeli, milyen veszteségek fenyegetik azt
a szakmát, melyet maga is mûvel, és amelynek
állapota majd a saját sorsát is befolyásolja. Mind-
ezek következtében nincs megfelelõ, határozott
információáramlás és nyomásgyakorlás az ETO
védelmében a kulturális politikát befolyásoló
szereplõk irányában. Az így kialakuló tájékozat-
lanság végzetes hatással van azokon a helyeken,
ahol ebben az ügyben érdemi, magas szintû
döntést kellene hozni.

Ki kell mondani és képviselni kell az ETO-
val kapcsolatban a következõket:

• Nem igaz, hogy az ETO a számítástechni-
ka, az automatizált adatbázis-kezelõ rendszerek
környezetében korszerûtlen osztályozási rendszer.
Éppen ellenkezõleg: számítógépes környezetben
sokkal inkább kihasználhatók a benne rejlõ lehe-
tõségek.

• Nem igaz, hogy az ETO az automatikus
indexeléssel, ill. a tárgyszavas és deszkriptoros
információkeresõ nyelvekkel (a tezauruszokkal)
szemben korszerûtlen rendezõ rendszer. Errõl már
csak azért sem lehet szó, mert a kétfajta rendezõ
rendszer (a prekoordinált osztályozási rendsze-
rek és a posztkoordináltan használandó informá-
ciókeresõ nyelvek) a priori teljesen különbözõ,
egymást ellentétesen kiegészítõ eszköz a tarta-
lom feltárására. Ugyanannyira nem játszhatók ki
egymással szemben, ahogy az országúti vagy a
vasúti közlekedés sem szemlélhetõ úgy, hogy
melyik a korszerûbb. Mindkettõre elengedhetet-
lenül szükség van.

• Nem igaz, hogy az internet és a mai, rugal-
mas felhasználói felületekhez szokott végfelhasz-
nálóknak idegen és alkalmatlan volna az ETO.
Ez kizárólag az adatbázis-kezelõ rendszeren
múlik. Ellenkezõleg: a korszerû felhasználói fe-
lületen sokkal inkább felhasználóbarát módon
lehet érvényesíteni az ETO könnyû és egyszerû,
például természetes nyelvû, a végfelhasználó által
szívesen vett kezelését.

5. Az ETO fejlesztését csak központilag lehet

sikeresen megoldani.

Ennek a fejlesztésnek az ETO-t nemzetközi
szinten karbantartó konzorciumhoz kell szoro-
san kapcsolódnia.



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. október • 11

A konzorciummal való kapcsolattartáshoz
szükséges – valójában nevetségesen kis – össze-
get, továbbá a rendszeres karbantartáshoz és a
karbantartással megbízott személy fizetéséhez
szükséges ugyancsak nem nagy összeget nem
folytonosan megújítandó pályázatok útján, ha-
nem állandó, a kulturális tárca költségvetésébe
beépített összeg alapján kell fedezni, mert ennek
a munkának a természete ezt az állandó támoga-
tást megköveteli.

A rendszeres karbantartáson és szerkesztésen
túlmenõ eseti nagyobb munkák (pl. újabb kö-
zépkiadás, a teljes kiadás felújítása stb.) anyagi
fedezetének elõteremtésére részben pályázati,
részben hosszútávon betervezett miniszteriális
alapokra kell támaszkodni.

Annak érdekében, hogy erre egyáltalán kilá-
tás nyíljék, egyrészt

• mindazokat, akiknek egyáltalán befolyásuk
van a döntési helyzetben levõ közszereplõkre,
határozott és személyre szóló formában, megfe-
lelõ személyi stratégia kidolgozása alapján arra
kell késztetni, hogy befolyásukat az ETO érde-
kében latba vessék;

• ésszerû, takarékos, a tényleges munkára
koncentráló munkaköri-szakmai tervet és rend-
szeres költségvetést kell készíteni a nemzetközi
konzorciummal való kapcsolattartás és az ETO-
állomány szerkesztési-karbantartási munkáinak
folyamatos megvalósítására, hogy a szakági dön-
téshozók meggyõzhetõk legyenek a költségek
központi fedezésének szükségességérõl;

• a nagyobb fejlesztések (kiadási munkák, tel-
jes kiadás adatállományának összegyûjtése, na-
gyobb volumenû fordítási és terminológiai mun-
kák) érdekében hosszabb távú munkatervet és költ-
ségvetést kell készíteni a lehetséges központi és
pályázati források párhuzamos feltárásával.

6. Az ETO szép.

Szép, mint minden, ami szervesen, emberek
ezreinek hozzáértõ, évszázados közremûködésé-
vel született. Az ETO mára a magyar szakmai
kultúra közkincse lett.

Az évezred elsõ évtizedében fog eldõlni, hogy
a jelenlegi igazgatás hogyan vonul be a magyar
kultúrtörténetbe: mint akik elpocsékoltak vagy
megmentettek valamit.”

*
Jó-e a könyvtáraknak és az olvasóknak az ETO,

errõl folynak viták, amiket vélhetõen az ismeret-

rendszerezésre áhítozók döntenek majd el. (fl)

Nagykönyvtári összevonásokról
… A kormányhatározat szerint több olyan intézmény is az
Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alá kerül, amely-
nek mûködéséért jelenleg más szaktárca felelõs. Az Országos
Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ az agrártár-
cától kerül át. Információnk szerint úgy, hogy a pénzhiány miatt
jövõre több tucat munkatársuktól kell megválniuk.

Az elõirányzott átszervezések is megakadtak. Az intéz-
mények bebizonyították, hogy nem várható megtakarítás az
Országos Széchényi Könyvtár, az Országos Idegennyelvû
Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
összevonásától. Az intézmények bírják a miniszter ígéretét,
hogy a kormány elé viszi a javaslatot, ne egyesüljön a három
intézmény. Ugyanakkor a Magyar Természettudományi Mú-
zeum már ki is ürítette az Országos Pedagógiai Múzeummal
közös Könyves Kálmán úti társbérletének egy részét, hogy el
tudják helyezni a pedagógiai könyvtárat, amelynek ki kell
költöznie a Honvéd utcából, ahol a minisztérium albérlõjeként
mûködött. A könyvraktárakat a Természettudományi Baross
utcai épületébe viszik, de az elhelyezés csak ideiglenes.
Matskási István, a múzeum fõigazgatója elmondta: eddig a
volt Ludovika épületét kétharmad részben tették lakhatóvá.
Ha az egész rekonstrukció megvalósul, a Természettudomá-
nyi Múzeum minden más telephelyét át tudja majd adni, és
a pedagógiai könyvtárnak megfelelõ helye lesz.

Az Országos Széchényi Könyvtár nem bánja, hogy a pro-
filjától idegen könyvtárakat nem kell befogadnia. Annál in-
kább örül annak, hogy saját kezébe veheti a nemzeti értékek
világhálón való megjelenítésének ügyét. Monok István fõigaz-
gató arról tájékoztatta lapunkat, hogy lezárultak a tárgyalá-
sok: az OSZK része lesz az eddig a gazdasági tárca felügyelte
Neumann-ház, amelynek egyik fõ eleme a Bibliotheca
Hungarica Internetiana néven mûködõ nemzeti szövegtár. Így
megszüntethetõ lesz a párhuzamosság a magyar kultúra jelentõs
értékeit az interneten elérhetõvé tevõ és eddig is a nemzeti könyv-
tárhoz tartozó Magyar Elektronikus Könyvtárral.

A szakmai szervezetek régóta küzdenek azért, hogy a
legfontosabb kulturális intézmények kapjanak különleges stá-
tust. - A múzeumok egészen addig lelkesen támogatják, hogy
legyenek közöttük nemzeti intézmények, amíg meg nem kell
nevezni a kiválasztottakat - kommentálja a helyzetet egy
szakértõ. A Magyar Állami Operaház, a Magyar Nemzeti
Galéria, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Színház, az
Országos Széchényi Könyvtár és a Szépmûvészeti Múzeum
helye biztosnak látszik azok között, amelyek az Országgyûlés
által meghatározott költségvetés szerint, jogszabályba foglalt,
világos feladatleírás alapján önálló gazdálkodást folytathat-
nak majd. (Mikulás Gábor tallózója – Katalist. Teljes cikk:
http://www.nol.hu/cikk/420808/)


